
Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
Valg av leder, nestleder, styremedlem og medlem av 

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Ruben Dahl Leirvåg 

Alder: 25 år 

Studiested: UIA Grimstad 

Studieår: Ferdig med 2 studieår 

E-post: ruben.firmamail@gmail.com 

Telefon: 916 88 581 

 
Kandidat til:  
 

 Leder 
  

 Nestleder 
  

X Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Den største grunnen til at jeg vil stille til valg som styremedlem er mitt brennende engasjement mot 
å forbedre sykepleierutdanningen, både når det kommer til det faglige innholdet i utdannelsen og 
når det kommer til praksis. 
 
Jeg synes det er utrolig kjekt å sitte og diskutere politikk som er med på å forandre utdannelsen og 
dette er en gylden mulighet til å være med på å forme akkurat dette. 
 
Det er vi som studenter som vet hvor skoen trykker, så om årsmøtet velger å gi meg tillit, så vil jeg 
jobbe iherdig for at studentstemmen skal bli hørt og at vi sammen kan skape en forandring.  
 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 

- Jeg er en rolig og avbalansert person som liker å holde seg litt i bakgrunnen for å tenke, 
observere og analysere og gjennom diskusjon komme frem til den beste løsningen for 
felleskapet, men jeg er ikke redd for å si min mening 

- Jeg er imøtekommende og synes det er viktig at alle skal bli hørt, slik at ingen sitter inne med 
viktige synspunkter 

- Jeg er løsningsorientert og innehar en stor arbeidskapasitet 
- Jeg er pliktoppfyllende og gjør oppgaver til avtalt tid 
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Nevn tre saker du brenner for:  
- Forbedre praksis 
- Flere menn i sykepleien #mann kan bli sykepleier  
- Lik sluttkompetanse = flere nasjonale eksamener 

 
 
Relevant erfaring:  
Jeg har vært medlem i flere prosjektgrupper via studiet for å fremme studentstemmen og jeg har 
vært fylkesrepresentant for Aust-Agder i 1 år.  
Jeg er studentambassadør for menn i sykepleien på UIA Grimstad, her er jeg med på prosjekter for å 
fremme mannlige søkere til studiet, samt legge til rette for trivsel blant menn som allerede er i 
studieløpet.   
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